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Zuienkerke
Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 11 juni 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbare onderzoeken.
Sluiten van het onderzoek naar afbraak en heroprichten woning - verbouwen berging " herschikken

verhardingen en aanhorigheden - vellen bomen in de Brugse Steenweg.

Sluiten van het openbaar onderzoek naar herbouwen schuur in de Assestraat.

Sluiten van het onderzoek naar regularisatie horecazaak d'hofstee + aanleg & inrichting perceel in

de Oostendse Steenweg.

Er werden geen bezwaren ingediend.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbare onderzoeken.

Openen openbaar onderzoek naar bouw bedrijfswoning in de Blankenbergse Dijk Noord.
Openen openbaar onderzoek naar vernieuwen milieuvergunning in de Dorpweg.

3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Nieuwmunster" - openen openbaar
onderzoek.

Het onderzoek naar het ontwerp RUP "Nieuwmunster" wordt geopend van 11/06/2019 t.e.m.

10/08/2019.

4. Inrichtingsnota "Nieuwmunster" - openen openbaar onderzoek.
Het onderzoek naar het ontwerp inrichtingsnota "Nieuwmunster" wordt geopend van 11/06/2019

t.e.m. 10/08/2019.

5. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor regularisatie horecazaak d'Hofstee + aanleg &

inrichting perceel in de Oostendse Steenweg.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten nummers G/2019/50, G/2019/51, G/2019/52,
G/2019/53 en G/2019/54 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
VK1/2019/1004 t.e.m. VK1/2019/1082.

8. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand juni.

9. OCMW -jaarrekening 2018.
Het College verleent gunstig advies aan de rekening 2018 van het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een aanhangwagen met 36 nadars voor een totaalbedrag van
3.158,00 euro exclusief btw.

11. Samenwerkingsovereenkomst Techniekacademie 2020-2025.
Het College beslist de samenwerkingsovereenkomst met Vives in het kader van de

Techniekacademie voor de periode 2020-2025 goed te keuren.

12. Vorderingsstaat nr. 1 verbouwingswerken gemeentelijke basisschool.
De vorderings staat l ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 43.581,31 euro
inclusief btw, wordt goedgekeurd.

13. Personeel.
• Aanstellen van jobstudent voor de Technische Dienst in de zomervakantie.



• Aankoop van een waardebon van 100,00 euro ter bedanking van een stagiair.

14. Aanvragen.

• Toelating verlenen aan Gezinsbond Meetkerke tot gebruik van de gemeentelijke

aankondigingsborden voor het kenbaar maken van aperitiefconcert op 08/09/2019.
• Toelating verlenen aan SOS Reptiel vzw tot gebruik van materiaal n.a.v. opendeurweekend op

13 en 14/07/2019.
• Toelating aan Peloton tot het organiseren van de Elfstedenronde Cyclo op 22/06/2019.
• Toelating verlenen aan De Vleugels vzw tot het verlenen van toelating voor een doortocht van

de Trucktocht Klerken 2019 op het grondgebied van Zuienkerke op 13/07/2019.
• Toelating verlenen aan het processiecomité tot medewerking voor de sacramentsprocessie van

23/06/2019.
• Toelating verlenen aan het Feestcomité Zuienkerke voor het organiseren van een straatbarbecue

in de Kerkstraat op 23/06/2019 en medewerking van de Technische Dienst.

15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processie te Zuienkerke op 23 juni 2019.
Op zondag 23 juni 2019 tussen 9.00 uur en 12.00 uur ter gelegenheid van de processie te

Zuienkerke is het verboden stil te staan en te parkeren in de Kerkstraat; in het Lindenhof; in de
Meetkerkestraat vanaf de Nieuwe Steenweg tot aan de ingang Lindenhof behalve op de voorziene
parkeerstroken; in de Nieuwe Steenweg op de voorziene parkeer stroken "deels op de rijbaan, deels

op de berm" vanaf huisnummer 106 tot en met huisnummer 98A; in de Nieuwe Steenweg vanaf de

Meetkerkestraat tot en met het kerkplein.

16. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue op 23 juni 2019 in de
Kerkstraat te Zuienkerke.

Op zondag 23 juni 2019 wordt de Kerkstraat, na de doortocht van de Heilige S acramentspro cessie,

afgesloten voor alle verkeer.

17. Toelating tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "Binckbank
Tour", elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke op dinsdag 13
augustus 2019.

Toelating verlenen aan Golazo Sports nv tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd

"Binckbank Tour", elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke op 13/08/2019.

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd 'BinckBank Tour' op
13/08/2019.

Op dinsdag 13 augustus 2019 tussen 9.00u en 14.30u n.a.v. de doortocht van de wielerwedstrijd
'BinckBank Tour':

• is het verboden stil te staan en te parkeren op de rijweg in de Nieuwe Steenweg vanaf het

verkeersbord E9f (voorbij huisnummer 106) tot aan de Blankenberge Dijk Noord;
• is het verboden stil te staan en te parkeren op de rijweg in de Blankenbergse Dijk Noord vanaf

de Nieuwe Steenweg tot aan het bord bebouwde kom;

• wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de Blankenbergse Dijk Noord door het plaatsen van
verbodsborden figuur Cl op de kruispunten van de Blankenbergse Dijk Noord met de

Molenwal, Kortestraat en Copsweg in de richting van Zuienkerke.

19. Opstarten van een (inter)lokale preventiewerking.
Het College beslist, op voorstel van Logo Brugge-Oostende om het niet-bindende formulier
'mededeling voornemen' voor het opstarten van een (inter)lokale preventiewerking in 2019 of 2020
- lokaal preventief gezondheidsbeleid in te dienen.

20. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

21. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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